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SME Klubový film

Z českých noviniek Febiofest
uvedie aj drámu Filipa Renča Hlí-
dač č. 47 o živote človeka pozna-
menaného vojnou, poviedkový
film o tom, ako ženy manipulu-
jú s mužmi Kuličky Olgy Dabrow-
skej, experimentálnu a veľmi sú-
časnú variáciu poviedky Bože-
ny Němcovej Anděl strážce pod
názvom Ocas ještěrky Iva Trajko-
va alebo príbeh Jáchyma Topola
Sestra s hudbou kapely Psí vojáci.
V programe je aj kontroverzný
film slovenskej študentky doku-
mentu na FAMU a herečky Terezy
Nvotovej Ježiš je normální o otáz-
kach viery, manipulácie a výcho-
vy detí v kresťanských skupinách.
Svoju samostatnú kapitolu má na
prehliadke český dokumentárny
film, tento rok uvedie aktuálne
tituly z rokov 2007 – 2008, medzi
nimi napríklad snímku Ivetka
a hora Víta Janečka či René Heleny
Třeštíkovej. Tvorbu našich naj-
bližších susedov ponúknu aj sek-
cie To najlepšie z Febia a Novinky
českej televíznej tvorby. Na úvod
Febiofestu sa bude v predpremié-
re premietať nový koprodukčný
česko-slovenský film Anglické ja-
hody Vladimíra Drhu.

Aj tento rok sa Febiofest  zame-

ria na predstavenie pozoruhod-
ných tvorcov a národné kinema-
tografie. Svoj priestor dostanú
srbské filmy Srdjana Dragojevi-
ća, Gorana Paskaljevića a ďalšie,
v profiloch a retrospektívach pre-
hliadka predstaví tvorbu režisé-
rov Bélu Tarra z Maďarska, Jerzy-
ho Skolimovskeho z Poľska, Fran-
tiška Vláčila z Českej republiky
a slovenského režiséra Petra So-
lana. Asociácia slovenských fil-
mových klubov tradične uvedie
v predpremiére svoje nové tituly
z nadchádzajúcej klubovej sezó-
ny v sekcii Bonus: Novinky ASFK
a filmy pripravované do jesennej
prehliadky Projekt 100 – 2009.
S očakávaním sa prijíma od vla-
ňajška nová sekcia prehliadky
Kino-Ikon Plus s aktuálnymi sve-
tovými filmami, ktoré zaujali na
prestížnych medzinárodných fó-
rach. Na 16. Febiofeste bude už
po piatykrát udelená Cena Zen-
tivy a po prvýkrát aj Výročná ce-
na ASFK.

16. Febiofest 2009 sa uskutoční
v termíne od 30. marca do 30. ap-
ríla v deviatich slovenských mes-
tách a v šestnástich kinách a fil-
mových kluboch.

(sim)

Febiofest prinesie
do kín novinky 

jomstiev. Jej obyvateľmi sú ľudia
žijúci podľa vlastných pravidiel
a trestajúci hriešnikov svojským
spôsobom. Je logické, že im prí-
chod nového (a jediného) poli-

cajta nie je po vôli. Kodanský po-
licajt Robert (Jakob Cedergren)
do takto naladeného mesta pri-
chádza, aby odčinil svoje nedáv-
ne profesionálne zlyhanie. Verí,

že pobyt v bohom zabudnutom
prostredí a občasné riešenie drob-
ných konfliktov nebudú dlho tr-
vať. Na prvý pohľad obyčajné
mesto však postupne odhaľuje
záhady, o ktorých každý zary-
to mlčí. V močiari nemiznú len
mŕtve zvieratá, ale aj ľudia. Čudá-
ci hrajúci karty, krčmoví štam-
gasti, muž bijúci svoju manžel-
ku, dievčatko vychádzajúce von
každý večer s vŕzgajúcim kočí-
kom – to sú postavy a postavičky
tvoriace každodenné záhady.

Oxymorón v názve filmu na-
povedá, ako je snímka Ukrutne
šťastní ladená. Hustou atmosfé-
rou pripomína niečo medzi fil-
mami bratov Coenovcov a Lyn-
chovým Mestečkom Twin Peaks.
Zaradenie filmu do žánru nie je
jednoduché a práve to ho robí vý-
nimočným. Ruben Genz mieša
rôzne štýly. Od dominantného
westernu, cez drámu, horor, film
noir až po grotesku. Hlavný hrdi-
na v jednej chvíli pripomína drs-
ného detektíva čiernych filmov,
pri ďalšom zábere je to zasa kov-
boj, vstupujúci na neznáme úze-

mie, „kradnúci“ miestnu krás-
ku. Režisérovi sa brilantne darí
prechádzať z jedného žánru do
druhého a poskytovať divákovi
potešenie z filmového umenia.

Esteticky uhladená vizuálna
stránka filmu dáva vyniknúť
spomínanej multižánrovosti, no
predovšetkým postavám. Jakob
Cadergen v hlavnej úlohe je pro-
totypom dánskeho (severského)
herca. Aj z minimalistickej mi-
miky dokáže vytvoriť dôveryhod-
nú, spočiatku sebaistú, neskôr
tápajúcu postavu. A film noir bez
osudovej ženy by sa ani nerátal,
preto sa v úlohe Ingerlise pred-
stavila jemná i vášnivá Lene Ma-
ria Christensen.

Režisérovi sa podarilo vytvo-
riť film plný záhad, napätia, ale
i čierneho humoru a za to si ur-
čite získa srdcia mnohých divá-
kov. O kvalitách filmu svedčí aj
hlavná cena, ktorú si film odnie-
sol z minuloročného festivalu
v Karlových Varoch.

NINA ŠILANOVÁ
Autorka je študentka filmovej vedy

RECENZIA 

Nebolo to tak dávno, čo
mali diváci možnosť vidieť
vo filmových kluboch adaptá-
ciu románu dánskeho autora
Erlinga Jepsena Umenie pla-
kať v réžii debutujúceho Pet-
ra Schonaua Foga. Rovnakým
spisovateľom sa inšpiroval aj
známejší dánsky režisér Hen-
rik Ruben Genz. Film Ukrut-
ne šťastní je v poradí jeho tre-
tí celovečerný titul. Za svoje
predchádzajúce snímky (Nie-
kto ako Hodder a Číňan) získal
množstvo ocenení, za Číňana
aj Cenu kritiky na MFF Karlo-
vy Vary v roku 2005.

Henrik Ruben Genz sa na-
rodil v južnom Jutsku, v pro-
stredí, z ktorého čerpal aj au-
tor literárnej predlohy. Je to
krajina na konci sveta, pustá
a rozľahlá, plná močarísk a ta-

16. medzinárodná
prehliadka filmu, televízie
a videa Febiofest 2009
príde do slovenských kín
a filmových klubov
s bohatým program.
Uvedie nielen nové české
a slovenské filmy, ktoré
ešte u nás nemali
premiéru, ale aj európske
a svetové diela, ktorých
názvy sa skloňujú
v medzinárodnom
kontexte a ktorých
uvedenie na Febiofeste
bude jedinou príležitosťou
vidieť ich na Slovensku.

Z domácich titulov sa budú
premietať dokumenty. Film
o hudobnej legende Dežovi Ur-
sinym Momentky Petra Kriš-
túfka, o zakladateľovi pieš-
ťanských kúpeľov Ľudovítovi
Winterovi Optimista Dušana
Trančíka,ovýznamnom scená-
ristovi Tiborovi Vichtovi Kým
sa skončí tento film Tomáša
Hučka, o fotografke z pohnu-
tým osudom Cesta Magdalé-
ny Robinsonovej Mareka Šulíka,
o filmovom publicistovi Pavlo-
vi Brankovi Hrdina našich čias
Zuzany Piussi. Táto režisérka
uvedie na Febiofeste aj svoj dl-
hoočakávaný dokument Koli-
ba, reflektujúci neveselé obdo-
bie slovenskej kinematografie,
počas ktorého filmári na Slo-
vensku prišli o svoju „základ-
ňu“. Film dokumentaristky
Piussi sa nachádza v programe
Febiofestu aj medzi českými
predpremiérami. Premietať sa
bude jej celovečerný debut Ba-
bička, erotická tragikomédia
o starnúcej žene, ktorá chce
nadviazaním kontaktu s mla-
dým milencom vrátiť čas.
Film podľa skutočného príbe-
hu vzbudil búrlivú diskusiu
v Českej republike ešte pred
svojím prvým uvedením.

MARCOVÉ PREMIÉRY

Nadine
Žáner: psychologický / road

movie / dráma 
Nadine je nezávislá, bezdetná,

v práci úspešná žena, ktorá má
krátko po štyridsiatke a životom
jej prešlo niekoľko mužov. Teraz
je opäť sama a jej biologické ho-
diny tikajú stále hlasnejšie, až
prehlušia zdravý rozum a prive-
dú ju k zúfalému činu – úno-
su dieťaťa. Nadine sa vydáva na
útek pred zákonom a v spomien-
kach sa vracia k určujúcim oka-
mihom svojho života. Citlivý prí-
beh o súčasnej generácii profesij-
ne úspešných žien, ktoré sa ťažko
vyrovnávajú s nenaplneným ma-
terstvom, nakrútil ako svoj druhý
celovečerný film Erik de Bruyn
(Divoké mušle). Do titulnej úlohy
obsadil tri herečky, ktoré ste-
lesňujú hrdinku v rôznom veku
a v rôznych fázach života.
Nadine * Holandsko / Belgicko *
2007 * Minutáž: 105 min. * Réžia:
Erik de Bruyn * Scenár: Erik de
Bruyn, Gwen Eckhaus * Kamera:
Bert Haitsma * Hudba: David 
van der Heijden * Strih: Sander
Kuipers, J. P. Luijsterburg
(supervízia) * Hrajú: Monic
Hendrickx, Sanneke Bos, Halina
Reijn, Mano Tzoulakis, Fedja van
Huźt, Frank Lammers a ďalší  *
Premiéra: 12. marec 2009

Ukrutne šťastní
Žáner: trpká komédia
V južnom Jutsku sa končí ďal-

ší z pomaly sa vlečúcich polojas-
ných dní. Do takejto atmosféry
provinčného mestečka prichádza
kodanský policajt Robert, ktorý
tu chce krátkodobou službou
odčiniť nedávne profesionálne
zlyhanie. V nemenných tvárach
miestnych obyvateľov je príchod
mladíka z hlavného mesta víta-
ný s podozrivo spokojným výra-
zom. Policajný úradník, ktoré-
ho vzorové správanie je čoskoro
konfrontované s lokálnymi zvyk-
losťami obyvateľov, však čosko-
ro zistí, že za fasádou zdanlivo
obyčajného malomestského ži-
vota sa skrývajú znepokojujúce
tajomstvá. Groteskne ladená drá-
ma so žánrovými odbočkami ku
kriminálke, westernu či hororu
vyniká originálnou štylizáciou
a pútavým vykreslením temnej
atmosféry, ktorá obostiera podiv-
ne vyšinutú komunitu. Film zís-
kal Veľkú cenu na MFF Karlovy
Vary 2008 a sedem dánskych vý-
ročných filmových cien Robert.
Frygtelig lykkelig * Dánsko *
2008  * Minutáž: 105 min. * Réžia:
Henrik Ruben Genz * Námet:
Erling Jepsen – rovnomenný
román * Scenár: Henrik Ruben
Genz, Dunja Gry Jensen *
Kamera: Jo/ rgen Johansson *
Hudba: Ka° re Bjerko/ * Strih:
Kasper Leick * Hrajú: Jakob
Cedergren, Kim Bodnia, Lene
Maria Christensen, Lars
Brygmann, Henrik Lykkegaard,
Peter Hesse Overgaard a ďalší *
Premiéra: 26. marec 2009

Na Febiofeste bude uvedený aj diskutovaný celovečerný
debut Zuzany Piussi Babička. FOTO ASFK

Z filmu Ukrutne šťastní. FOTO ASFK

Čudáci na konci sveta
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V predajni Klapka.sk zľava 
pre členov filmových klubov 

V predajni Slovenského filmového ústavu (SFÚ) Klapka.sk pri-
pravili pre členov filmových klubov zaujímavú ponuku. Držitelia
členských preukazov ASFK majú zľavu 15 percent na tovar z pro-
dukcie SFÚ. Predajňa Klapka.sk s filmologickou a filmovou litera-
túrou, DVD nosičmi, filmovými soundtrackmi, plagátmi k slo-
venským i zahraničným filmom a ďalšími filmovými materiálmi
sídli na Grösslingovej ulici č. 43 v Bratislave a otvorená je päť dní
v týždni v popoludňajších hodinách. Predaj realizuje aj prostred-
níctvom internetovej stránky www.klapka.sk.

(sim)

Kino-Ikon: Kinematografie 
(juho)východnej Ázie 

V aktuálnom čísle filmologického časopisu pre vedu o filme
a pohyblivom obraze Kino-Ikon 2/2008 pokračuje minuloročná
reflexia slovenskej kinematografie. V rozsiahlej štúdii Juraja Moj-
žiša a Kataríny Mišíkovej Modely narácie v slovenskom hranom fil-
me 1947 – 2007 sa spomínanie na povojnové dejiny slovenského fil-
mu prehlbuje o analýzu domácich spôsobov filmového rozpráva-
nia. Hlavnou témou čísla sú známe i neznáme kinematografie
(juho)východnej Ázie – od Malajzie, cez Taiwan a Hong Kong po
Čínu a Kóreu. Cieľom tematického bloku je priblíženie aktuálnych
diel, známych tvorcov, resp. vybraných fenoménov daných filmo-
vých kultúr – tvoria ho profily (Ťia Čang-kche, Kim Ki-young),
články (o situácii v kórejskom filme,
o podobách hongkonskej kriminálky),
rozhovor (s víťazom MFF v Rotter-
dame Liew Seng Tatom, ktorý uviedol
svoj film Kvet vo vrecku i na MFF Art-
film 2008), správy (o najreprezentatív-
nejšom festivale ázijských filmov v Pu-
sane), atď. V rubrike reflexií Kino-Ikon
pripomína vybrané filmové publikácie
(Wong Kar-wai od Stephena Tea, Spiri-
tualita vo filme od Jaromíra Blažejov-
ského). Téme „na (p)okraji“ sa venuje
sprievodné číslo študentského časopi-
su FRAME. Kino-Ikon 2/2008 nájdete
v predaji od marca 2009. (mk)
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